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Az egészségfejlesztés fogalma

 olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, 
hogy fokozzák kontrolljukat egészségük felett, illetve 
javítsák azt

 pl. egészségnevelés, elsődleges megelőzés, a környezet 
egészségesebbé tétele

 olyan társadalmi és politikai döntések is ide sorolhatók, 
amelyek a közösség és az egyén egészségére ható 
környezeti feltételek javítására irányulnak



Alapdokumentumok

 1948 WHO egészség definíciója

 1974 LaLonde: „Az egészségmegőrzésben a környezeti és 
szociális tényezők nagyobb szerepet játszanak, mint az 
egészségügy.”

 1978 Alma Ata nyilatkozat: Az egészség mindenkinek mást 
jelent.



Alapdokumentumok
„Egészséget mindenkinek 2000-re”

 WHO 1980

 az országok jelentős részében nemzeti egészségmegőrzési 
programokat dolgoztak ki

 az egészség az egyén és a társadalom számára is érték

 az egészségvédelem multiszektoriális feladat

 nagyobb hangsúly az alapellátásra, életmódváltásra, 
megelőzésre



Alapdokumentumok
1986 Ottawai Charta
Az egészségfejlesztés 5 fő területe

1. az egészséget támogató politikai döntések

2. egészséget támogató természeti, gazdasági, társadalmi 
környezet kialakítása

3. helyi közösségek (iskola, munkahely) egészséget támogató 
akcióinak segítése

4. egészséges életmód egyéni elsajátítása tanulás révén

5. egészségügyi szolgálat preventív szemléletének 
hangsúlyozása a gyógyító tevékenység mellett



Egészségfejlesztési programok
Tervezés

 az egészségfejlesztés hosszútávú aktív állami felelősségvállalást 
igényel

 érinti az oktatást, az egészségügyet, a környezetvédelmet, a 
kultúrát, a gazdaságot

 partnerség a társadalmi élet szereplői (állam, önkormányzatok 
és civil szervezetek) között

 a társadalom egésze számára elfogadható legyen 
kompromisszumok sorozatán keresztül valósul meg

 a hatásosságra szakmai bizonyítékok álljanak rendelkezésre



Egészségfejlesztési programok
Megvalósítás

 napjainkban döntően életmóddal összefüggő 
megbetegedések

 a népegészségügyi program nem betegségspecifikus 
programok halmaza  alapvetően primer prevenciós 
egészségfejlesztési program

 másodlagos és harmadlagos prevenciós programok is helyet 
kell, hogy kapjanak

 speciálisan felkészített szakembergárda



Egészségfejlesztési programok
Megvalósítás
Szekunder prevenció (szűrővizsgálatok)

1. tömeges szűrővizsgálatok: kiterjed a teljes, potenciálisan érintett 
lakosságra

újszülöttek szűrővizsgálata, terhesek, ill. a magzat szűrése

2. előírt szűrővizsgálatok: adott nemű és korcsoportba tartozó egyének 
szűrővizsgálata, mely egy adott betegség korai kimutatását célozza

emlőrák, méhnyakrák, vastagbél-végbélrák szűrés

3. célzott szűrővizsgálatok: olyan csoportok esetében, melyeknél káros 
környezeti expozíció feltételezhető, vagy egy adott betegséggel 
szemben fennáll a fokozott fogékonyság lehetősége



Egészségfejlesztési programok
Megvalósítás

Egészséget támogató politika

 olyan fizikai, szociális, gazdasági környezet megteremtése, amely 
lehetővé teszi az egészséges életmód választását

 létre kell hozni a megelőzés pénzügyi forrásait

 élelmiszerárak, uszodák, kerékpárutak, gyógyszerek és 
dohánytermékek árai, lakásfeltételek stb.

 munkavédelmi szabályozások  munkaidő, munkakörülmények

 egészségfejlesztéssel nem lehet a gyógyító szolgálat hiányosságait 
pótolni – jól működő gyógyító rendszer kell



Egészségfejlesztési programok
Megvalósítás

Az egyéni képességek fejlesztése

 egészségnevelés: az egészségfejlesztés fontos módszere

 egészséggel kapcsolatos ismeretek, tudás és készségek 
bővítése és elmélyítése

 egészségtelen szokások helyettesítése egészségesekkel

 internetes portál, írott dokumentum, előadás, reklámok, 
plakát, kommunikációs kampány 



Egészségfejlesztési programok
Értékelés

 egészségi állapotot befolyásoló tényezők alakulásának követése

 nemek és korcsoportok szerinti, valamint regionális elemzés

 a program előrehaladásának monitorozása, eredményességének 
megítélése

 objektív véleményalkotásra képes szakértői testület

 javaslat időről-időre a szükséges módosításokra

 Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelése (mérték)

 https://mertek.aeek.hu/



Nemzeti Népegészségügyi Program
Négy terület, 19 alprogram

1. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

- idősek egészségi állapotának javítása

- esélyegyenlőség az egészségért

- egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein

2. Egészséges életmód programja, az emberi egészség kockázati tényezőinek 
csökkentése

- dohányzás visszaszorítása

- alkohol és drogmegelőzés

- egészséges táplálkozás és élelmiszerbiztonság

- aktív testmozgás elterjesztése



Nemzeti Népegészségügyi Program

3. Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság 
megelőzése

- CV betegségek megelőzése

- daganatos megbetegedések visszaszorítása

- AIDS megelőzés

4. Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése 
az egészségi állapot javítása érdekében

- szűrővizsgálatok

- ellátásfejlesztés

- erőforrás-fejlesztés



Magyarország átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramja 2010-2020
 http://www.egeszsegprogram.eu/

 kortól, nemtől, lakhelytől és foglalkozástól, függetlenül minden magyar 
állampolgárnak lehetőséget biztosít saját egészségállapotának 
felmérésére


